ОБЩИНА СИЛИСТРА

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО
ОБЩИНА СИЛИСТРА – ДОМАКИН НА
ОФИЦИАЛНИТЕ ЧЕСТВАНИЯ 27-30 СЕПТЕМВРИ
2017
ПРАЗНИЧНИ ДНИ НА СИЛИСТРА
01.09.2017 г., 9.00 ч. Спортно училище „Дръстър”
Тържествено откриване на Новата учебна година
04.09 – 30.09.2017 г., І-ви етаж на РБ „Партений Павлович”
„Дунавски романс”- изложба на живописни творби на силистренския художник
Георги Найденов
04.09 – 30.09.2017 г., ІІ-ри етаж на РБ „Партений Павлович”
„Багри и шевици от българското минало” – изложба от библиотечни материали
06.09.2017 г., 11.00 ч. Паметник на Цар Борис ІІІ, Дунавски парк
Тържествена церемония по случай 132 години от Съединението на България
Концерт на Градски духов оркестър
07.09. 2017 г. Отбелязване на годишнина от подписването на Крайовската
спогодба за възвръщането на Южна Добруджа към България. Откриване и
освещаване на паметна плоча
- 9 ч. в катедрален храм „Св. първовърховни апостоли Петър и Павел” Панихида за загинали добруджанци в Първата световна война; освещаване на
курбан в църковния двор
- 10.30 ч. Дунавски парк
Освещаване на паметна плоча, посветена на Добруджанската епопея и
присъединяването на Южна Добруджа към Майка България
- 11.30 ч. Курбан в църковния двор
- 18.30 площад „Свобода”/ зала Драматичен театър
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Концерт на Володя Стоянов – Войводата - подарък от проф. д-р Иван
Гаврилов- известен български лекар и родолюбец
08.09.2017 г., 17 ч в Археологически музей
Представяне на юбилеен сборник „Добруджа”, том 32
09.09. 2017 г., 10.30 ч., Дунавски парк
Конкурс за елегантност за ретро и класически автомобили „Дръстър”
11.09. – 16.09. 2017 г., площад „Свобода”
Търговско изложение 2017
12.09. 2017 г., 16.00 ч., Художествена галерия
Юбилейна изложба на Стефан Пенчев - живопис
12.09. 2017 г., 17.00 ч., площад „Свобода” ”/ Зала Община Силистра
„Дунавски спомени” – Национален фестивал на старата градска песен
13.09.2017 г. 8.00- 15.30 ч. в с. Смилец, местност „Гизлиджа”
Празник на динения маджун – с. Смилец 2017.
8.00 ч. „Хайде за динки!” – тръгване с каруци към бостана
9.00 ч. Работилница за динен маджун и домашна баница
11.00 ч. Официално откриване и начало на фолклорната и конкурсна програми
Конкурси за най-гиздава /писана/ каруца, за най-красив динен фенер и
най-оригинално моделиране върху дърво. Фолклорна програма
15.00 ч. Дегустиране на динен маджун и топла баница
15.30 ч. Обявяване на резултатите от конкурсите
13.09.2017 г. 11.00 ч. пред Регионална библиотека
„В Дядовата ръкавичка” – весел карнавал с литературни герои
13.09.2017 г. 17.00 ч. Художествена галерия
Изложба на Ана Димитрова под надслов: „Да бъде мир!”
13.09.2017 г., 18.00 ч. площад „Свобода”
Изпей „Обичам те” на български! - концерт на група „Хоризонт”
14 СЕПТЕМВРИ 2017 г.– КРЪСТОВДЕН
ПРАЗНИК НА ГРАД СИЛИСТРА
- 08.00 ч. – Катедрален храм „Св. първовърховни апостоли Петър и
Павел”Божествена
Света
литургия,
отслужена
от
Негово
Високопреосвещенство Доростолски митрополит Амвросий, в съслужение с
духовници от епархията
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- 10.00 ч. – Дунавски парк
Изпълнения на Градски духов оркестър
10.30 ч. – Дунавски парк
Детско утро „Аз опознавам моя роден град, неговия бит и култура” –
празнични работилнички за децата на Силистра
- 10.30 ч. Зала „Версай”
Тържествено заседание на Общински съвет – Силистра
18.30 ч., Площад „Свобода”
- Тържествена церемония по случай Празника на Силистра.
Поздрав от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов към гражданите и
гостите
- Концерт на Поли Генова
- Концерт на Оркестър “Канарите”
- Празнични фойерверки
14.09. 2017 г.
Пътуваща книжарница „Думи на 4 гуми”- пред ОББ
14.09. 2017 г. 09.00 ч. – 17.00 ч. Празник на Силистра
Културното наследство на Силистра - Ден на отворените врати
Вход свободен за Археологически музей, Художественна

галерия,

Природонаучен музей - Сребърна
15.09. 2017 г. 9.00 ч. всички училища
Тържествено откриване на новата учебна година
15.09. 2017 г. ,17.00 ч. Етнографски музей
„От киноцентъра до музейната витрина” – мобилна изложба на Исторически
музей – гр. Попово

15.09. 2017 г. 19.30 ч. площад „Свобода”/салон театър
„Последна глътка лято” – концерт на Йордан Марков и дует „Шик” – Вили и
Краси Гюлмезови
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21.09.2017 г. 11.00 ч., Дунавски парк/втори шадраван/
Концерт на Градски духов оркестър
22.09.2017 г. 11.00 ч. Паметника на Васил Левски
Тържествена церемония по случай 109-та годишнина от
обявяването на Независимостта на България

27.09. – 30. 09. 2017 г. Силистра, пл. „Свобода”
Европейски дни на наследството: „Наследство и природа: пейзаж от
възможности” – официално откриване, с домакинството на Община Силистра,
концерт
27.09. – 29. 09. 2017 г. Силистра
XІІ Национална среща на музейните специалисти от страната на тема:
„Иновативни форми за опазване и представяне на културното наследство”
28.09., 11.00 ч., Дунавски парк/втори шадраван/
Концерт на Градски духов оркестър
28.09., 15.00 – 18.00 ч., Дунавски парк
Читалня в Дунавския парк – от фонда на РБ „Партений Павлович”
30.09.2017 г., 10.00 ч., центъра с. Българка
Втори фолклорен събор "На мегдана, край чешмата в село Бръчма"
30.09.2017 г., Силистра
Ден на отворените врати на музеите
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